
План заходів
щодо проведення

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
(25 листопада – 10 грудня 2020 року)

у Хмельницькій гімназії №1 імені Володимира Красицького

№
з/п

Назва заходу Дата Місце
проведення

Відповідальні

1. Оформлення книжково-ілюстративних
виставок у бібліотеці закладу «Насильство
в сім'ї. Як протистояти?», «Не ображай
сам і не дозволяй іншим»

25.11. –
10.12.

Бібліотека
гімназії

Шкільний
бібліотекар,
заступник
директора з

виховної роботи
2. Оформлення інформаційного куточка

зазначенням контактів служб, дотичних до
вирішення проблем насильства, та
скриньки довіри для запитань і пропозицій
з вказаної проблематики

25.11. –
10.12.

Гімназія № 1
Практичний
психолог,

соціальний педагог,
заступник
директора з

виховної роботи
3. Проведення інформаційних заходів (бесіди,

години спілкування, круглі столи) за
участю працівників психологічної служби і
соціальних працівників Хмельницького
міського центру соціальної допомоги сім’ї
та молоді на тему: «Станція призначення –
життя»

25.11. –
10.12.

Гімназія № 1,
класні кімнати,
актова зала

Практичний
психолог,

соціальний педагог,
заступник
директора з

виховної роботи

4. Проведення групової діагностики учнів:
анкета «Моє ставлення до агресії та
насильства»

25.11. –
10.12.

Гімназія № 1,
класні кімнати,
учні 5-х – 6-х

класів

Практичний
психолог,

соціальний педагог

5. Проведення «годин психолога» та «годин
соціального педагога» на тему:
«Толерантна особистість», «Життя без
насильства», «Наслідки шкільного
насилля», «Відповідальність у моєму
житті», «Психологічні аспекти
попередження та подолання агресивних
проявів та різних форм насильства в
учнівському середовищі», «Як критикувати
не ображаючи? Конструктивне
розв’язання конфліктних ситуацій»,
«Торгівля людьми: як уникнути небезпеки»

25.11. –
10.12.

Гімназія № 1,
класні кімнати

Практичний
психолог,

соціальний педагог

6. Опублікування на сайті гімназії
просвітницько-профілактичних матеріалів
та телефонів “гарячої лінії” щодо
запобігання проявів агресії та насилля
серед учнівської молоді

25.11. –
10.12.

Сайт гімназії
№ 1

Практичний
психолог,

соціальний педагог

7. Проведення виховних годин:
«Мій улюблений світ без насильства»,
«Насильству-Ні»,
«Як долати агресивність»,
«Ми проти насильства»,
«Стоп насильству»,
«Ми звільнимо світ від насилля»,
«Ми проти насилля»

25.11. –
10.12.

Гімназія № 1,
класні кімнати,
учні 1(5) –х –
7(11)-х класів

Практичний
психолог,

соціальний педагог,
класні керівники


